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Câncer de Próstata
• Neoplasia incidente entre homens 
• Diagnóstico entre 72-74 anos 
• Exame digital transretal da próstata, avaliação do antígeno prostático específico 

(PSA) e a biópsia por ultrassonografia transretal
• Adenocarcinomas de próstata têm evolução longa até tornarem-se sintomáticos 
• Incontinência urinária e impotência sexual após tratamentos 
• Após 5 anos de tratamento: disfunção erétil  em 80% por prostatectomia radical e 

50% dos casos de radioterapia externa 

(Migovski e Silva, 2010; National Institutes of Health/National Cancer Institute, 2012; Araujo e Zago, 2018)



O que afeta o psiquismo



Diagnóstico

• Benefícios do diagnóstico precoce
• Informações sobre prognóstico e evolução
• Desconhecimento de etiologia e falta de informação
• Postura profissional insatisfatória 
• Homens assintomáticos 
• Resistências aos exames – toque na masculinidade 

Não toca somente a próstata,  toca aspectos simbólicos do ser masculino

(Gomes at al, 2008; Viera, 2008, Amorin, 2011, Oliveira et al 2018) 



A próstata foi reconhecida como um órgão presente no corpo masculino, mas por 
tratar-se de uma região regulada socialmente por normas e valores culturais, os 

homens identificaram a suas funções relacionadas a atributos biológicos e sociais 
como servir pra dar a pressão no jato da urina, na circulação do pênis, fornecer 
auxílio na hora do sexo, macheza (masculinidade), força, barba, pelo e músculo, 
sendo ela acima de tudo, imbricada da função de ligá-los as coisas do mundo e 

fazer com que as pessoas reconheçam que as coisas que eles fazem são diferentes 
das coisas das mulheres, ou seja, tem a função de firmar sua identidade de gênero, 

sua masculinidade.
(Araújo e Zago, 2018)



Masculinidade

• Construção sociocultural relacionada a um tempo histórico específico, à cultura e 
ao ambiente 

• Assertividade, poder, força física e controle emocional e heteronormatividade 
pressumida

• Modelo hegemônico e Novas masculinidades  
• Transformações desencadeadas pelo processo de envelhecimento
• Indicam não só os comportamentos interpessoais a serem adotados e esperados 

socialmente, mas também influenciam o comportamento em saúde e na forma 
como os homens lidam com seus corpos

• Identidade do homem associada com desvalorização do autocuidado  e pouca 
preocupação com sua saúde – acesso restrito aos serviços de saúde 

(Connell e Messerschmidt, 2005; Evans et al, 2011, Araujo e Zago, 2018) 



Características e sintomas
• Alterações na sexualidade, dificuldades em lidar com a impotência física e 

emocional resultante do tratamento, com sentimentos de baixa autoestima 
e angústia 

• Identidade masculina e autoimagem 
• Alterações nas funções sociais devido à incontinência e disfunção sexual
• Preocupações econômicas, relacionamentos com família e amigos
• Sofrimento, medos e incerteza pelo prognóstico 
• Senso de coerência, coesão e adaptação com a parceira
• Distúrbios do humor

(Kazer, 2011; Lopes et al, 2012; Araujo e Zago, 2018) 



Tratamento

• O primeiro ano após o diagnóstico é um período complexo para os 
adoecidos – deterioração das relações sexuais, familiares e sociais 

• Reconstrução de si e elaboração dos lutos 
• Representações possíveis  - conhecimento, normas e valores culturais 
• Retomada de papéis deteriorados pelas limitações reais e imaginadas 

Renegociação da identidade masculina por meio da normalização da 
relação com o adoecer, esperança na melhora e redefinição de 

prioridades de vida. 



A psicoterapia 

• Rever roteiros da masculinidade – forte, viril, insensível e 
sexualmente potente  - provações durante o tratamento

• É pela subjetividade que analisamos os sentidos específicos da 
experiência com o adoecimento – social e cultural 

• Avaliação e diagnóstico
• Culpas, pendencias e fantasias 
• Câncer de próstata  + masculinidade + envelhecimento 
• Momento de vida, de relações e vínculos prévios 
• Dilemas – reconhecimento das emoções  e dependência  



Reconstrução do psiquismo

(Re)Construção de um sentido de vida

“Vida sem potência e sem controle de si não é vida”

Real x ideal 

Possível  
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